
 صفة الصالة -الصالة
 المأموم قراءة الفاتحةقبل إكمال اإلمام  وعرك

 
ني رأيت فتوى ما الحكم إذا ركع اإلمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة؛ ألن :السؤال

فيها: إذا ركع اإلمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة ال يركع حتى يكمل  لبعض العلماء يقول
  .قراءة الفاتحة ولو رفع اإلمام؟

فهو عندي حكمه حكم , موم قراة الفاتحةأفي هذ الحالة إذا ركع اإلمام قبل أن يكمل الم: الجواب
فهذا حكمه , إال المسبوق  ن الفاتحة تلزم كل مصل   إوهذا معلوم على القول ب, لم يفرط المسبوق ما

"إذا جاء أحدكم واالمام على حال فليصنع كما  لحديث: ,االمامحكم المسبوق يلزمه أن يركع مع 
ذا ركع فاركعوا" بل , خر عن إمامهأفال يت, والعطف بالفاء يقتضي التعقيب ،(1)يصنع اإلمام، وا 

وحينئذ يكون حكمه حكم المسبوق ة، قراء الفاتحلم يكمل  بعد انقطاع صوته ولو يلزمه أن يركع
والقول بركنيتها عند جمع من -ط ر  أما إذا ف  ، لم يفرط ألنه في حاله ما؛ وتكفيه قراة اإلمام حينئذ

هذا إذا  ،البد أن يقضيهابل , يعتد بهذه الركعة فإنه ال -، وهو قول متجه لكل مصل   أهل العلم
 بعض الناس في غالب الصلوات وفي؛ راءةومثل هذا من يصلي وراء إمام يستعجل في الق, فرط

وراء هذا  ةيتمكن من قراءة الفاتحة كامل ال، بل بعضهم في جميع الصلوات ،كثير من الصلوات
ا حدر ر  س   لكن إذا قرأ ،ترسال   لت  ا ر  ألن بعض الناس إذا قرأ جهر  ؛ تهءاإلمام الذي يستعجل في قرا

 لكن ال. مثل هذا حكمه حكم المسبوق ، الفاتحةمومين من تكميل أفال يتمكن بعض الم, وأسرع
لكن  ،الفاتحة اءةبل ينتقل إلى إمام يمكنه من قر ا, موم في حياته كلها مسبوق  أينبغي أن يكون الم

كما في , تلزمه قراءة الفاتحة ومعلوم أن المسبوق ال, إذا حصل له مثل هذا فحكمه حكم المسبوق 
وقال  ،راكع ومعلوم أنه جاء والنبي , لحق بالصفحينما ركع دون الصف ثم  ةأبي بكر  حديث
 .(3)الرواية المذكورة في الحديث( 2" )زادك هللا حرصا والتعد" :-عليه الصالة والسالم-النبي 

                                                 

والعمل على هذا  ":الترمذي (،  وقال195) . -رضي هللا عنه-من حديث معاذ أخرجه الترمذي في سننه، (1)
عند أهل العلم قالوا: إذا جاء الرجل واإلمام ساجد فليسجد وال تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع اإلمام، 

في تلك السجدة واختار عبد هللا بن المبارك أن يسجد مع اإلمام، وذكر عن بعضهم فقال: لعله ال يرفع رأسه 
 .(684/ 2حتى يغفر له "سنن الترمذي ت شاكر )

، أنه انتهى إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه -عن أبي بكرة هصحيحأخرج البخاري في  (2)
زادك هللا حرصا وال »وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى هللا عليه وسلم فقال: 

 . (514/ 5) (،387، )«تعد
 .58/9/5675برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة،  (3)
 


